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Bijlage(n): Subsidieverordening Programma Vrije Tijd provincie Utrecht  

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
In het collegeprogramma 2007-2011 is als doel opgenomen "het stimuleren van kwalitatieve 
en kwantitatieve groei van de toeristisch-recreatieve sector en de versterking van de provincie 
als vrijetijds- en zakelijke bestemming". Met de subsidieverordening Programma Vrije Tijd 
provincie Utrecht wordt uitvoering gegeven aan het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012. 
De subsidieverordening wordt ingezet als een instrument om de ambitie uit het 
Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 te behalen. De Subsidie Programma Vrije Tijd is 
een incidentele aanjaagsubsidie voor projecten ter versterking van toerisme en recreatie. Deze 
subsidieverordening wordt ingezet als instrument om innovatie te versterken. 
 
De huidige subsidieverordening toeristische ontwikkeling provincie Utrecht 2005 wordt door 
deze vervangen en bij vaststelling van deze nieuwe verordening ingetrokken.   
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De subsidieverordening Programma Vrije Tijd draagt bij aan de provinciale ambitie om de 
provincie Utrecht als publieksbestemming voor vakanties, dagtochten en zakelijk toerisme te 
versterken. Hiervoor zijn 3 algemene doelen geformuleerd in het Beleidsprogramma: 
versterking van het cultuur- en zakelijk profiel, versterking van de vitaliteit van de 
vrijetijdsbranche, verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De subsidieverordening draagt met 
name bij aan de volgende meetbare doelen: 0,2% groei marktaandeel toeristisch-recreatieve 
bestedingen provincie Utrecht in totaal landelijke toeristisch-recreatieve bestedingen en 5% 
groei bestedingen dagtochtensegment.  
 
Financiële consequenties 
Het budget bedraagt voor 2009 € 266.000,= (budgetnr. 516240 Bijdragen projecten 
toeristische ontwikkeling). Dit budget wordt weggezet in één of twee tranches. In 2009 is een 
eerste tranche geweest onder de oude verordening Toeristische Ontwikkeling provincie 
Utrecht 2005 geweest voor een bedrag van € 248.755,=. Er resteert nog een bedrag van 
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€17.245,= en er zijn saldi van afgerekende projecten. Per 1 september wordt de tweede 
tranche 2009 opengesteld onder de nieuwe verordening Programma Vrije Tijd provincie 
Utrecht. De hoogte van het subsidieplafond wordt jaarlijks door Gedeputeerde Staten 
vastgesteld. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
n.v.t. 
 
Voorgesteld wordt de subsidieverordening Programma Vrije Tijd provincie Utrecht vast te 
stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van 6 juli 2009; 
 
Ter vaststelling van de subsidie verordening Programma Vrije Tijd provincie Utrecht; 
 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 6 juli 2009; 
 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 maart 2009, afdeling ECV, nummer 2009INT239896; 
 

Gelezen;  
 
Het beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 
 

Overwegende;  
 
dat het wenselijk is de ontwikkeling van het toerisme in de provincie te stimuleren en hiervoor 
subsidie te verstrekken 
 

Gelet op;  
 
artikel 145 van de Provinciewet 
 

Besluiten:  
 
De subsidieverordening Programma Vrije Tijd provincie Utrecht vast te stellen.  
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Besluitvorming op dit stuk vloeit voort uit artikel van de Provinciewet 
 
2. Realisatie 
Na vaststelling van de subsidieverordening Programma Vrije Tijd kunnen aanvragen worden 
ingediend voor de 2e tranche van 2009. 
 
3. Communicatie 
Voor de verordening wordt een publieksvriendelijke brochure gemaakt. De bekendmaking 
van de nieuwe verordening zal plaatsvinden door plaatsing in het provinciaal blad. De 
subsidieverordening en aanvraagformulieren worden opvraagbaar via de website van de 
provincie. 
 
4. Bijlagen 
Subsidieverordening Programma Vrije Tijd provincie Utrecht met toelichting 

 


